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Kistarcsa Város Önkormányzata 
 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelete  

a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési 
díjakról 

 
 
 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, valamit a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa Város Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) 
fenntartásában működő Kistarcsai Tipegő Bölcsödében bölcsődei ellátást igénybe vevő 
gyermek esetében, a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő 
(a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési díj fizetési 
kötelezettségére.  
 
 
 

2.§ 
 

(l) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) Az intézményi térítési díjat, a személyi térítési díjat, és a kedvezmények mértékét a 

rendelet 1. számú, 2. számú, és 3. számú mellékletei határozzák meg. 
 
 
 

3.§ 
 

(l) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 
(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó 

által meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma 
általános forgalmi adóval növelt összegben és az igénybevett étkezések számának, 
valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt) 150 és 151. §- ban megjelölt normatív kedvezmények 
figyelembevételével állapítja meg. 

(3) A bölcsődei gyermekétkezés intézményi térítési díjainak összegét 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
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(4) Az ingyenes és kedvezményes bölcsődei intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B.  
§ (1) bekezdés a) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív 
kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít. 

 
 

 
4.§ 

 

(1) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami 
a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete. 

(2) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) 
bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb 
kedvezményt, mentességet az Önkormányzat 3. számú mellékletben rögzítettek szerint 
biztosít 
 
 

 
 5.§  
 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési 
díj kiszámításához szükséges - az intézményvezető által meghatározott - iratokat 
benyújtani. 

(2) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: 
személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban 
rögzített időponttól kezdődően havonta előre, átutalással köteles megfizetni. 
 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések 
végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj 
befizetésének havi nyilvántartásáról. 
 

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos 
határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának 
rendezésére. 

(5) Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, 
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
 

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 
tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a 
fizetésre felszólításról szóló értesítést. 

(7) A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék 
behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. 
 
 
 

6.§ 
 

A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt - amennyiben azt a törvényes 
képviselő legkésőbb a hiányzás napján reggel 9 óráig bejelentette - a törvényes képviselő a 



 3

hiányzási napokkal csökkentett étkezési térítési díj fizetésére kötelezett. A hiányzási napokra 
eső étkezési térítési díj a következő havi díjfizetés alkalmával utólag kerül beszámításra. 
 
 

 
7.§ 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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A bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 
rendelet          1. számú melléklete 

 
 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde önköltségszámítás alapján megállapított intézményi térítési 
díjai 2021. év 
 
  

Működési 
költség 
(eFt/év)) 

Becsült 
állami 
támogatás/
év 

Különbség 
(eFt/év) 

Ellátot
ti 
létszá
m (fő)  

Gondozá
si napok 
száma/év  

Önköltség 
Ft/fő/nap  

Számított 
intézményi 
térítési díj 

fizetendő 
Térítési 
díj 

 84 071 e Ft  58 000 e Ft  26 071e Ft  48  230 nap  7 615 Ft  2 362 Ft 

Sávosan 
kerül 
megállapí
tásra 

 
 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 2021.évre vonatkozó önköltség számítása 
Bér, juttatások, járulékok: 61 141 000 Ft+ 9 669 000 Ft járulék 
Dologi kiadások: 12 816 000-Ft 
Beruházások: 445 000-Ft 
Összesen:  84 071 000   Ft/  48 fő    /230 nap = 7 615 Ft/fő/nap számított önköltség 
 
Feladatfinanszírozás/központi költségvetésből származó támogatás becsült éves összege: 

58 0000 000-Ft  
 

Intézményi térítési díj: (Önköltség – Feladatfinanszírozás összege)/ 48 fő /230 nap  
=   2 362 Ft/nap 
 
(Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembevételével 
történik.) 
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A bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 
rendelet          2. számú melléklete 
 
 
 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde gyermekétkezés térítési díjak 
 
 
A bölcsődei gyermekétkezés intézményi térítési díja 2021. évre vonatkozóan: bruttó 685-
Ft/nap/fő 
 
Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban: 

Bölcsődei étkezések 
Megállapított intézményi térítési díjak étkezés 
típusonként: 

Reggeli: 100 Ft 

Tízórai: 85 Ft 

Ebéd: 400 Ft 

Uzsonna: 100 Ft 
  
Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembevételével történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

A bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 
rendelet         3. számú melléklete 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsődében alkalmazandó gondozási díjak 
 
A sávok megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (ÖNY) alapösszegét 
veszik figyelembe, továbbá a kötelező legkisebb munkabér nettó összegét. 
 
Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
telephelye: Kistarcsa, Eperjesi út 1/A 

A bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj: 
 
Egy főre eső jövedelem/ Ft Napi térítési díj (ÁFA 

mentes) 
Havi kalkulált térítési díj 
(20 napra vetítve, ÁFA 
mentes) 

1-ÖNY 135% 
1-79.800 

750 Ft/nap 15 000 Ft 

ÖNY*l35%-tól a mindenkori 
öregségi nyugdíj 390 (egyedülálló 
esetén 520) százalékáig  
79.801-111.150 (egyedülálló esetén 
148.200-Ft) 

1 000 Ft/nap 20 000 Ft 

ÖNY 390 (egyedülálló esetén 520) 
százalékától  
 a kötelező legkisebb munkabér 
nettó összegének 130%-ig  
111.151-tól-139.100-ig (egyedülálló 
esetén 148.201-176.150 Ft) 

1 250 Ft/nap 25 000 Ft 

A kötelező legkisebb munkabér 
nettó összegének 130%-án túl az 
számított gondozási térítési díj 
négyszereséig 
139.101 Ft-tól -180 000 (egyedülálló 
esetén 176.151-217.050-ig) 

1 500 Ft/nap 30 000 Ft 

A számított gondozási térítési díj 
négyszeresétől 
180 001 Ft-tól- (egyedülálló esetén 
217.051-tól) 

2 360 Ft/nap 45 000 Ft 

A Gyvt. 150. § szerint a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a 
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
 

- 25%át, ha gyermek nem részesül ingyenes gyermek-étkeztetésben 
- 20%-át, ha ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.  

 
 
 

 


